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Zapowiedź sesji plenarnej  

W poniedziałek 8 marca rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Posłowie 

zajmą się m.in. programami InvestEU i EU4Health, mechanizmem warunkowości, kwestią wolności 

mediów w Polsce, na Węgrzech i Słowenii oraz ustanowieniem strefy wolności dla LGBTI w całej UE. 

Zainicjują także Konferencję o Przyszłości Europy i uczczą Międzynarodowy Dzień Kobiet.  

 

Pierwszego dnia sesji, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, przewodniczący 

Parlamentu David Sassoli oraz premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern wygłoszą przemówienia na temat 

przywództwa kobiet w czasach COVID-19. W poniedziałek odbędzie się również debata plenarna o 

podwyższeniu celu redukcji emisji CO2 oraz skuteczności przeciwdziałania „ucieczce emisji” poprzez 

wprowadzenie podatku węglowego.  

 

We wtorek odbędzie się debata i głosowanie nad programem InvestEU wspomagającym innowacyjne i 

strategiczne inwestycje. Przy 26 mld euro (w cenach bieżących) zarezerwowanych w budżecie UE jako 

gwarancja, oczekuje się, że InvestEU zmobilizuje 400 mld euro do zainwestowania w całej Unii 

Europejskiej w latach 2021-27. Posłowie będą również debatować nad wartym 5,1 mld euro nowym 

http://www.europarl.europa.eu/


programem UE w dziedzinie zdrowia. Program EU4Health ma przygotować systemy opieki zdrowotnej 

UE na przyszłe zagrożenia podobne do obecnej pandemii.  

 

Trzeciego dnia sesji plenarnej odbędzie się debata na temat wolności mediów w Polsce, Słowenii o raz  

na Węgrzech. W debacie o próbach uciszania przez władze niezależnych mediów w tych krajach wezmą 

udział przedstawiciele Rady i Komisji Europejskiej. W środę przewodniczący Parlamentu Europejskiego 

David Sassoli, premier Portugalii Antonio Costa oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von 

der Leyen podpiszą wspólną deklarację w sprawie Konferencji o Przyszłości Europy. Akt złożenia 

podpisów rozpocznie Konferencję poświęconą starym i nowym wyzwaniom, która ma również na celu 

wzmacnianie europejskiej solidarności. Tego samego dnia posłowie zajmą się także Europejskim 

semestrem w 2021 roku, w tym kwestiami zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz polityki 

zatrudnienia i polityki społecznej. W środę odbędzie się również debata o ustanowieniu „strefy wolności 

dla LGBTI” w całej UE, będącej odpowiedzią na „strefy wolne od LGBTI” ogłaszane w polskich powiatach 

i gminach. Parlament zamierza ogłosić UE „strefą wolności dla LGBTI”, podkreślając, że wszelkie formy 

dyskryminacji osób LGBTI stanowią jawne naruszenie podstawowych wartości europejskich.  

 

W czwartek posłowie będą domagać się od Komisji Europejskiej niezwłocznego uruchomienia 

mechanizmu warunkowości w celu ochrony budżetu UE przez skutkami nieprzestrzegania zasad 

praworządności przez państwa członkowskie. Ostatniego dnia sesji odbędą się również debaty nad 

przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa.  

 

Wideo: Zapowiedź sesji plenarnej 
Lista sprawozdań wraz z poprawkami 
Więcej informacji o sesji plenarnej 
Porządek obrad 
Transmisja obrad na żywo 
 
 
 

 Zaproszenia 

   

 

Protesty w obiektywie białoruskich artystów 

Siedmioro białoruskich fotografów, siedem pełnych emocji, osobistych 

relacji z protestów na Białorusi, które tworzą poruszającą wystawę 

fotografii: „BIAŁORUŚ: MARSZ WOLNOŚCI”. Można ją obejrzeć w 

Kordegardzie – Galerii Narodowego Centrum Kultury, w Warszawie, w 

dniach 4 – 25 marca br. Wystawa powstała z inicjatywy Biura 

Parlamentu Europejskiego w Polsce. Współorganizatorami wydarzenia 

są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum 

Kultury oraz Kordegarda - Galeria Narodowego Centrum Kultury. 

Patronat medialny nad wystawą objęła Telewizja Biełsat. Więcej 

informacji o wystawie dostępnych jest na naszej stronie internetowej. 
 

    

   

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20210225STO98709/wkrotce-w-pe-dzien-kobiet-inwestycje-i-zdrowie-przyszlosc-ue
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/all-reports.html?orderBy=reference
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/all-reports.html?orderBy=reference
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2021-03-08-SYN_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/schedule
https://www.europarl.europa.eu/poland/pl/strona_glowna/aktualnosci/news/2021/zaproszenie-na-wystaw-.html


 

Debata „Przywództwo kobiet: czy kraje rządzone 
przez kobiety lepiej radzą sobie z pandemią?” 

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce we współpracy z Fundacją 

HER Docs oraz Obserwatorium Równości Płci mają zaszczyt zaprosić 

na debatę poświęconą przywództwu kobiet w czasach COVID-19 pt. 

„Przywództwo kobiet.  Czy kraje rządzone przez kobiety lepiej radzą 

sobie z pandemią?” Po dyskusji zapraszamy na projekcję filmu "Barbara 

Lee. Prawdziwa władza" reż. Abby Ginzberg (2020).  

 

Czy kryzys wywołany pandemią może okazać się momentem 

przełomowym dla kobiet na scenie politycznej? Czy kraje rządzone 

przez kobiety rzeczywiście lepiej radzą sobie z pandemią? Co decyduje 

o tym, że kobiety są skutecznymi liderkami w czasach kryzysu? W 

dyskusji udział wezmą:  

 

- posłanka do PE dr Sylwia Spurek, wiceprzewodnicząca Komisji Praw 

Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego. 

- dr hab. Aleksandra Cisłak, psycholożka społeczna, profesor 

Uniwersytetu SWPS. 

- dr Justyna Glusman, dyrektorka-koordynatora ds. zrównoważonego 

rozwoju i zieleni w urzędzie m.st. Warszawy. 

- dr hab. Przemysław Żukiewicz, wykładowca, kierownik Laboratorium 

Danych i Sieci Społecznych w Instytucie Politologii Uniwersy tetu 

Wrocławskiego.  

 

Zapraszamy na transmisję na żywo: 11 marca, godz. 17.00 na profilu 

Facebook Biura Parlamentu Europejskiego. Po transmisji na stronie FB 

podamy link do filmu. 
 

    

   

 

Konferencja prasowa online posła Roberta 
Biedronia 
 
W środę 10 marca 2021 o 14:30 odbędzie się briefing prasowy online 

posła Roberta Biedronia, wiceprzewodniczącego Komisji Praw Kobiet i 

Równouprawnienia PE. Briefing poświęcony będzie debacie oraz 

głosowaniu w Parlamencie Europejskim ws. ustanowienia „strefy  

wolności dla LGBTI” w UE, w odpowiedzi na „strefy wolne od LGBTI” w  

Polsce. Poseł odpowie również na pytania dotyczące debaty w PE ws. 

prób uciszenia niezależnych mediów w Polsce. Zapraszamy do 

śledzenia transmisji briefingu na żywo na naszej stronie na Facebooku.  

 
 

   

 
 

https://www.facebook.com/epwarszawa
https://www.facebook.com/epwarszawa
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/agenda/briefing/2021-03-08/6/parlament-ma-oglosic-ue-strefa-wolnosci-dla-lgbti
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/agenda/briefing/2021-03-08/6/parlament-ma-oglosic-ue-strefa-wolnosci-dla-lgbti
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/agenda/briefing/2021-03-08/6/parlament-ma-oglosic-ue-strefa-wolnosci-dla-lgbti
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/agenda/briefing/2021-03-08/5/zamach-na-wolnosc-mediow-w-polsce-na-wegrzech-i-w-slowenii
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/agenda/briefing/2021-03-08/5/zamach-na-wolnosc-mediow-w-polsce-na-wegrzech-i-w-slowenii
https://www.facebook.com/epwarszawa


 Wydarzenia 

   

 

Konferencja prasowa online posła Janusza 
Lewandowskiego 
 
12 lutego 2021 odbyła się zorganizowana przez warszawskie Biuro PE 

w Polsce konferencja prasowa online posła Janusza Lewandowskiego,  

wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej PE. Konferenc ja 

poświęcona była przyjętemu podczas ostatniej sesji plenarnej 

Instrumentowi na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Poseł 

odpowiadał na pytania dziennikarzy oraz internautów dotyczące m.in. 

dostępności funduszy oraz znaczenia nowego Instrumentu dla Polski. 

Nagranie konferencji dostępne jest na stronie Biura PE w Polsce na 

Facebooku.  
 

    

   

 

Młodzi ze wspolnie.eu debatują o przyszłości 
Europy: kompetencje UE i ochrona środowiska  
 
15-17 lutego 2021, w ramach projektu warszawskiego Biura Parlamentu 

Europejskiego w Polsce i Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana 

„Przyszłość Europy: włącz się” dla młodych ze społeczności 

wspolnie.eu odbyły się trzy warsztaty online poświęcone wypracowaniu 

rekomendacji dla rozwoju Unii Europejskiej w dwóch ścieżkach 

tematycznych: kompetencje UE i ochrona środowiska. W pierwszej 

części interaktywne narzędzia, takie jak mentimeter (tworzenie chmur 

wyrazów) i ankiety na zoomie, pomogły uczestnikom zidentyfikować 

największe wyzwania stojące przed Unią Europejską w obszarach 

podziału kompetencji i ochrony środowiska. W drugiej części zadaniem 

uczestników było wypracowanie w grupach propozycji rozwiązań do 

zdefiniowanych wyzwań. W warsztatach uczestniczyły 62 osoby. 
 

    

   

 

Warsztaty online „Europejski Zielony Ład - w 
stronę gospodarki obiegu zamkniętego” 
 
22 lutego 2021 roku odbyły się trzecie warsztaty z cyklu „Europejski 

Zielony Ład – seria działań skierowanych do społeczności wspolnie.eu”.  

Tym razem poświęcone były gospodarce o obiegu zamkniętym. 

Słuchacze poznali m.in. założenia i główne zasady GOZ, a także 

miejsce modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w Europejskim 

Zielonym Ładzie oraz to, jak będzie wdrażana w Unii Europejskiej.  

Następnie uczestnicy dyskutowali w grupach o sposobach zamykania 

obiegu w kluczowych branżach, takich jak: elektronika, pojazdy, 

https://www.facebook.com/405326618416/videos/260660682236878
https://www.facebook.com/405326618416/videos/260660682236878


opakowania, moda, oraz żywność. Zwieńczenie warsztatów stanowił 

quiz o PE oraz Europejskim Zielonym Ładzie. W warsztatach online 

uczestniczyło 28 osób z całej Polski. Pełna relacja z warsztatów 

dostępna jest na naszej stronie internetowej. 
 

    

   

 

Webinaria dla młodzieży „Jak działa Parlament 
Europejski i co my z tego mamy?” 
 
W lutym warszawskie Biuro PE w Polsce we współpracy z Piotrem 

Wolskim z Działu Wizyt i Seminariów PE w Brukseli zorganizowało dwa 

kolejne seminaria dla szkół uczestniczących w programie Szkoła-

Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS). W webinariach wzięli  

udział uczniowie z Redy i Torunia, którzy podczas spotkań mogli 

dowiedzieć się w jaki sposób powstaje europejskie prawo, jak wpływa 

na nasze życie i jak my jako obywatele UE możemy na nie wpływać. W 

obu spotkaniach wzięło udział ponad 50 osób.  
 

    

 Aktualności 
   

 

Dołącz do społeczności wspolnie.eu! Wyraź swoją 
opinię o Europie 
 
Dołącz do społeczności Parlamentu Europejskiego i zarejestruj się na 

platformie wspolnie.eu. Na stronie dostępne są m.in. informacje o 

wydarzeniach organizowanych dla naszych wolontariuszy i 

wolontariuszek w całej Unii Europejskiej. Wspólnie.eu to 

ogólnoeuropejska społeczność Parlamentu Europejskiego, która 

wspiera aktywny udział obywateli UE w demokracji. Już dziś dołącz do 

społeczności i zarejestruj się na wspolnie.eu, bo razem możemy 

kształtować Europę! 
 

    

   

 

Europejska Nagroda Obywatelska 2021 

Do 15 kwietnia można zgłaszać kandydatury do Europejskiej Nagrody 

Obywatelskiej  2021!  Obywatele, grupy obywateli, stowarzyszenia lub 

organizacje mogą ubiegać się o Europejską Nagrodę Obywatelską za 

realizowane przez siebie projekty lub mogą zgłosić innego obywatela,  

grupę, stowarzyszenie lub organizację jako kandydata do Europejskiej 

Nagrody Obywatelskiej. Każdy poseł do Parlamentu Europejskiego jest 

uprawniony do corocznego przedkładania jednej kandydatury. Aby 

ubiegać się o nagrodę lub zgłosić czyjąś kandydaturę, należy wypełnić  

formularz zgłoszeniowy. Termin nadsyłania kandydatur: 15 kwietnia 

https://www.europarl.europa.eu/poland/pl/strona_glowna/strona_glowna_1/spo-eczno-wspolnie-eu-debatuje-na-temat-gospodarki-o-obiegu-zamkni-tym.html
https://wspolnie.eu/
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/be-heard/prizes


2021 (23:59, czasu obowiązującego w Brukseli). Regulamin 

Europejskiej Nagrody Obywatelskiej.  
 

    

   

 

Konkurs „Wierszem o Europie” 

W związku ze zbliżającym się Dniem Europy zapraszamy uczniów szkół 

średnich do udziału w konkursie „Wierszem o Europie”.  Zadanie 

konkursowe polega na stworzeniu krótkiego wiersza o tematyce 

europejskiej. Utwór musi spełniać następujące warunki:  

 

- inspiracją powinna być Europa; 

- maksymalna objętość pracy to 10 wersów; 

- w treść należy wpleść słowo „wspólnie”. 

 

Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody! Na 

zgłoszenia czekamy do 11 kwietnia 2021. Szczegółowe informacje oraz 

regulamin konkursu można znaleźć na naszej stronie internetowej.  
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